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TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 676/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00802/11
Adopció

9

Resolució 677/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis d’atenció primària
de Gavà
250-00803/11
Adopció

9

Resolució 678/XI del Parlament de Catalunya, de rebuig de les expressions violentes
contra el conseller de Salut
250-00825/11
Adopció

10

Resolució 679/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport especialitzat per al
trasllat de pacients pediàtrics crítics
250-00826/11
Adopció

10

Resolució 680/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reducció del panga i la tilàpia
dels menús d’institucions públiques
250-00834/11
Adopció

10

Resolució 681/XI del Parlament de Catalunya, sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles d’emergència
250-00838/11
Adopció

11

Resolució 682/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reversió del CAP Muralles,
de Tarragona, en centre d’urgències d’atenció primària
250-00848/11
Adopció

11

1.15. Mocions
Moció 127/XI del Parlament de Catalunya, sobre els resultats escolars
302-00148/11
Aprovació

12

Moció 128/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis de menjador i transport escolar
302-00149/11
Aprovació

13

Moció 129/XI del Parlament de Catalunya, sobre una universitat per a tothom i sense precarietat
302-00150/11
Aprovació

15

Moció 130/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Unió Europea
302-00151/11
Aprovació
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Moció 131/XI del Parlament de Catalunya, sobre els centres especials de treball
302-00152/11
Aprovació

17

1.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors
300-00170/11
Substanciació

20

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda
300-00172/11
Substanciació

20

Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l’adolescència
300-00173/11
Substanciació

20

Interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat
300-00174/11
Substanciació

20

Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
300-00175/11
Substanciació

20

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona
- el Prat
300-00176/11
Substanciació

20

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses
300-00177/11
Substanciació

21

Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme
300-00178/11
Substanciació

21

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització d’un referèndum il·legal
302-00153/11
Rebuig

22

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

23

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
200-00018/11
Informe de la Ponència de la Comissió de Salut

23

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la
corrupció
202-00049/11
Debat de totalitat
Tramesa a la Comissió
Termini per a proposar compareixences
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
Informe de la Ponència de la Comissió del Reglament

44

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de Maltractaments
Infantils
250-00974/11
Esmenes presentades

67

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància respon»
250-00975/11
Esmenes presentades

67

Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran al monestir
de Montserrat
250-00992/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

68

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei Informàtic
Penitenciari de Catalunya
250-00993/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

68

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit del treball
250-00994/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

68

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
250-00995/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

68

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

68

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit econòmic
250-00997/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

69

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit de la salut
250-00998/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

69

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
relatives als centres educatius amb mòduls prefabricats i al personal especialitzat
en trastorns de l’espectre autista
250-00999/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

69

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
relatives a residències per a gent gran i a centres d’atenció a infants
250-01000/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

69

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit de la cultura
250-01001/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

70

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Taula de contingut

70

3

BOPC 430
6 de juny de 2017

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona
en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient
250-01003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

70

Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc per a la policia
portuària de Barcelona i Tarragona
250-01004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

70

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar
250-01005/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

70

Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

71

Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de l’import de les
prestacions per dependència
250-01007/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

71

Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent gran de Llançà
250-01008/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

71

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a l’aeroport i l’increment
de viatgers de la línia 9 del metro
250-01009/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

71

Proposta de resolució sobre l’estudi d’un accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01010/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

71

Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

72

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació de Necessitats Socials
250-01012/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

72

Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la
tartamudesa
250-01013/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

72

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa
250-01014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

72

Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a Veneçuela
250-01015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

72

Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de comptadors intel·ligents
250-01016/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

73

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels treballadors del sector de la
restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01017/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

73

Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses, a Ripoll
250-01018/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

73

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

73

Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam publicitari del cos
de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

74

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Sala i Badrinas,
de Terrassa
250-01022/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

74

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici definitiu de l’Escola La Serreta, de Santpedor
250-01023/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

74

Proposta de resolució sobre la garantia de la seguretat dels usuaris del Centre de
Formació d’Adults Francesc Layret, de Barcelona
250-01024/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

74

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

74

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la dieta sense
gluten
250-01026/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

75

Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

75

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la democratització
de l’energia en un model cent per cent renovable en l’horitzó del 2050
250-01028/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

75

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de l’esport per a
lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

75

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis i millores relatius a
la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

75

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona
250-01031/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

76

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana,
Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

76

Proposta de resolució sobre el programa contra l’assetjament escolar «Aquí prou
bullying»
250-01033/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

76

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a l’oferta formativa
de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

76

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb trastorn de
l’espectre autista
250-01035/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions plenàries del
Parlament
250-01036/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

77

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Resolució sobre la situació de compatibilitat de dos diputats
234-00049/11 i 234-00128/11
Adopció

78

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació de la coordinació per
a detectar la malnutrició infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció,
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
354-00170/11
Sol·licitud i tramitació

78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l’interrogatori de dues persones
citades a comparèixer davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
354-00177/11
Sol·licitud i tramitació

79

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam
Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, perquè informi sobre la
situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu
356-00676/11
Sol·licitud

79

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Seguretat Interior davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l’interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
356-00677/11
Sol·licitud

79

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l’interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió d’Investigació
sobre l’Operació Catalunya
356-00678/11
Sol·licitud

79

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació del col·lectiu Marea Granate amb
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l’estranger
353-00379/11
Substanciació

80

Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, president de Catalans al Món, amb
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l’estranger
353-00382/11
Substanciació

80

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències
polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei del
procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00383/11
Decaïment
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Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències polítiques
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00384/11
Decaïment

80

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques de
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00385/11
Decaïment

81

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, expert en ciències polítiques,
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00386/11
Decaïment

81

Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, expert en ciències polítiques, amb
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l’estranger
353-00388/11
Decaïment

81

Compareixença en ponència de Clara Riba, experta en ciències polítiques, amb
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l’estranger
353-00390/11
Decaïment

81

Compareixença en ponència de Joan Font Fàbregas, expert en ciències polítiques,
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00391/11
Decaïment

82

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, en representació d’Acció per la
Democràcia, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica
per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00393/11
Decaïment

82

Compareixença d’una representació del Consell d’Assemblees Exteriors de Catalunya de l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers Institucionals per
a informar sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als
procediments electorals
357-00371/11
Decaïment

82

Compareixença d’una representació de la Comissió Internacional de l’Assemblea
Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
357-00372/11
Decaïment

82

Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’experiència dels
catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
357-00373/11
Substanciació
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 676/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
del CAP Gavà 3
250-00802/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3 (tram. 25000802/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53568).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar durant l’any 2017 un calendari d’execució per a la construcció del CAP Gavà 3, que prevegi l’inici de les obres
entre el 2017 i el 2018.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 677/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis
d’atenció primària de Gavà
250-00803/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària de Gavà (tram.
250-00803/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53567).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Analitzar les possibilitats d’obertura d’un servei de radiologia en algun dels
centres d’atenció primària de Gavà (Baix Llobregat) fins que no es disposi del que
hi ha d’haver al nou tercer centre d’atenció primària.
b) Recuperar el servei de farmàcia d’urgència nocturna a Gavà, de manera dialogada amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, abans de finalitzar
l’any 2017.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 678/XI del Parlament de Catalunya, de rebuig de les
expressions violentes contra el conseller de Salut
250-00825/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució de rebuig de les expressions violentes contra el
conseller de Salut (tram. 250-00825/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a tota manifestació que inciti a la
violència, en general, i a les observades el proppassat 1 de febrer adreçades per part de
l’entitat Endavant (OSAN) contra el conseller de Salut, Antoni Comín, en particular.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 679/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport
especialitzat per al trasllat de pacients pediàtrics crítics
250-00826/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques (tram. 25000826/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53546).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a disposar de recursos de transport
especialitzat les vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de l’any per a atendre els
trasllats interhospitalaris de pacients pediàtrics crítics a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 680/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reducció del
panga i la tilàpia dels menús d’institucions públiques
250-00834/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús d’institu-
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cions públiques (tram. 250-00834/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54935).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reduir dels menús dels menjadors d’institucions públiques la presència de
panga, i també de tilàpia, i substituir-los per un altre tipus de peix.
b) Adoptar mesures de cautela i augmentar al màxim possible les exigències sanitàries en la introducció en el mercat d’espècies originàries d’aigües contaminades,
fins i tot en el cas que no hi hagi cap alarma sanitària declarada.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària en funcions, Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Alba Vergés i Bosch

Resolució 681/XI del Parlament de Catalunya, sobre les sancions de
trànsit als conductors de vehicles d’emergència
250-00838/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors de
vehicles d’emergència (tram. 250-00838/11), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir un sistema eficaç per a anul·lar les sancions de trànsit dels vehicles
d’emergència imposades quan aquests responen a una emergència.
b) Establir els mecanismes necessaris per tal que, en cas de captar un radar mòbil un excés de velocitat d’un vehicle en servei urgent, no es tramiti cap denúncia.
c) Aprovar unes normes clares i aplicar els mecanismes necessaris per a no denunciar per conducció temerària els conductors de vehicles prioritaris en cas d’una
actuació proporcional a la urgència.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 682/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reversió del
CAP Muralles, de Tarragona, en centre d’urgències d’atenció primària
250-00848/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 28, 25.05.2017, DSPC-C 429

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona (tram. 25000848/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54944).
1.10. Acords i resolucions
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Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries
perquè el CAP Muralles, de Tarragona, torni a ésser un centre d’urgències d’atenció
primària i presti, per tant, serveis d’urgències també en horari nocturn.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària en funcions, Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Alba Vergés i Bosch

1.15.

Mocions

Moció 127/XI del Parlament de Catalunya, sobre els resultats
escolars
302-00148/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 01.06.2017, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre els resultats escolars (tram. 302-00148/11), presentada per la diputada Sonia
Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 60927), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 61003), pel
Grup Parlamentari Socialista (reg. 61042) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg. 61083).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Augmentar la dotació de professorat d’anglès per a reduir les ràtios a les classes d’aquesta matèria mitjançant l’augment de desdoblaments segons el nivell d’anglès dels alumnes, i aprofitar l’acord a què han arribat els sindicats d’ensenyament
i el Departament d’Ensenyament, que comportarà un augment aproximat de 5.500
docents, per a millorar l’atenció de l’alumnat de llengua anglesa.
b) Elaborar una normativa específica per a reconèixer els centres que ofereixen programes de segona oportunitat o de noves oportunitats als alumnes per mitjà d’unitats d’escolarització compartida a la part final de l’ESO, i que ofereixen
continuïtat amb estudis professionalitzadors i la possibilitat que els alumnes atesos
en aquests centres es tornin a inserir en els estudis per mitjà d’itineraris formatius
adaptats a llur realitat.
c) Flexibilitzar el sistema educatiu, especialment en l’etapa de secundària, per
a oferir més oportunitats i itineraris als alumnes que ho necessitin, millorant els
serveis d’informació, orientació i assessorament sobre les possibilitats del sistema
educatiu i de formació i qualificació professionals, i facilitar les passarel·les i transicions laborals, educatives i formatives per a contribuir a reduir el fracàs escolar i
l’abandonament escolar prematur.
d) Crear els mecanismes necessaris per a afavorir la coordinació entre el professorat per a regular la racionalització de les tasques acadèmiques extraescolars (els
anomenats deures) d’acord amb criteris pedagògics i de salut dels infants i els joves.
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e) Preveure i garantir en el proper exercici pressupostari una partida suficient per
a sostenir el servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per a aquest servei,
atenent a criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.
f) Augmentar la dotació de beques per a l’alumnat de batxillerat i de formació
professional.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís

Moció 128/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis de
menjador i transport escolar
302-00149/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 01.06.2017, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre els serveis de menjador i transport escolar (tram. 302-00149/11), presentada per la diputada Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg.
60928), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 61020), pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot (reg. 61072) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
61084).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li, abans de l’inici del curs 2017-2018, l’actualització del Decret
160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, després d’un procés
participatiu i amb el màxim consens de la comunitat educativa.
b) Aplicar, abans de l’inici de curs 2018-2019, l’actualització del Decret 161/1996,
del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, després d’un procés participatiu i amb el màxim consens de la comunitat educativa.
c) Donar compliment a la Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els
menjadors escolars.
d) Comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament per a presentar als grups
parlamentaris les actualitzacions del Decret 160/1996 i del Decret 161/1996, abans
que s’aprovin.
e) Establir un sistema de control i supervisió de la normativa reguladora dels
serveis de menjador i transport escolar per a sancionar les irregularitats i els incompliments que es puguin produir en la prestació d’aquests serveis. En el cas del servei
de menjador, cal garantir també la inspecció i el control de la qualitat dels menús.
f) Preveure i garantir en el proper exercici pressupostari una partida suficient per
a sostenir el servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per a aquest servei,
atenent el criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en l’educació i també
els criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.
g) Presentar una proposta per a recuperar els serveis de transport i de menjador
escolar gratuïts per als alumnes que viuen en nuclis agregats sense escola i que, per
tant, cada dia s’han de desplaçar fora del nucli per a anar a l’escola.
1.15. Mocions
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h) Assegurar la consignació pressupostària suficient per a garantir per al curs
2017-2018 el transport públic escolar del centre L’Escoleta, de Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental), i donar compliment, així, a la Resolució 520/XI del Parlament
de Catalunya, aprovada el 7 de març de 2017.
i) Reconèixer, en el nou decret regulador del servei de menjador als centres docents, el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, amb un pla de funcionament integrat dins el projecte
educatiu del centre, en què es reforcen competències integrades en el currículum
dels ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària, i establir els mecanismes de coordinació necessaris entre l’equip docent i el del servei de menjador.
j) Introduir, en el nou decret regulador del servei de menjador als centres docents, el criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en l’educació, amb l’objectiu que cap alumne no pugui quedar exclòs del servei de menjador per motius
econòmics i, així mateix, introduir-hi el criteri de la renda com a barem a l’hora
d’atorgar ajuts de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat en centres concertats
fora del municipi de residència per manca d’oferta pública en el propi, d’acord amb
el que estableix l’article 6.3 de la Llei d’educació de Catalunya.
k) Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen
una formació específica, i abordar la precarització d’aquest sector promovent una
millora de llurs condicions laborals, aplicant el conveni col·lectiu del lleure educatiu
i sociocultural de Catalunya als monitors del servei de menjador i reconeixent llur
funció educadora.
l) Introduir, per a les diverses etapes educatives (des del primer cicle d’educació
infantil fins a la secundària obligatòria), unes ràtios màximes de nombre d’alumnes per professionals en la prestació del servei de menjador, que permetin una bona
atenció de l’alumnat i el desenvolupament d’una tasca pedagògica durant aquest
temps educatiu.
m) Dotar els serveis de menjador i de transport escolar de professionals específics per a garantir uns serveis veritablement inclusius, capaços d’atendre adequadament l’alumnat amb necessitats educatives especials, abans de l’inici del curs 20172018.
n) Incloure, en el nou decret de menjador escolar, la necessitat de formar els monitors en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, i incloure-hi
també els criteris de perfils específics per a garantir un servei de menjador inclusiu, capaç d’atendre adequadament l’alumnat amb necessitats educatives especials,
abans de l’inici del curs 2018-2019.
o) Destinar els recursos necessaris per a establir i aplicar protocols de seguretat
alimentària en totes les escoles de Catalunya, per a garantir-hi un servei de menjador sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments d’elaboració i de servei, de la formació integral necessària del conjunt de
professionals vinculats a aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment
d’un règim sancionador en cas de negligències.
p) Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un servei de
menjador adient per a l’alumnat amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten, amb garanties de seguretat, en el curs 2018-2019.
q) Recuperar el servei de menjador escolar en tots els instituts abans de l’inici del
curs 2017-2018 i, en el marc del debat sobre la reforma horària, plantejar d’avançar
l’horari de menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut dels joves.
r) Assegurar que la contractació pública garanteixi un servei de qualitat per a
preservar la funció educativa del servei escolar de menjador i, en aquest sentit, establir els mecanismes necessaris perquè, en el plec de condicions per a la licitació del
servei, s’atorgui més valoració al projecte educatiu que a altres requisits.
s) Plantejar, en el nou decret regulador del servei de menjador als centres docents, de dotar els centres educatius d’autonomia per a decidir el model de gestió
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d’acord amb llur projecte educatiu i facilitar-hi, així, una alimentació de quilòmetre
zero i una cuina saludable.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 129/XI del Parlament de Catalunya, sobre una universitat per a
tothom i sense precarietat
302-00150/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 01.06.2017, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-000150/11),
presentada pel diputat Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya (reg. 61015 i 61070), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 61021),
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 61065), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 61076) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent (reg. 61081).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya dona suport a les legítimes reivindicacions dels estudiants i dels treballadors del sistema universitari català.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per tal de deixar sense
efecte el Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, amb la finalitat d’evitar l’acomiadament i la precarització del personal docent i investigador universitari de Catalunya i
poder fer noves contractacions que permetin estabilitzar i augmentar les plantilles.
b) Assolir l’objectiu de la finestreta única en el moment de la matrícula per a tot
el procediment de sol·licitud i aplicació de la beca general, de les beques equitat i
d’altres tipus d’ajuts i exempcions.
c) Modificar els trams de beques equitat, cercant un increment de la progressivitat del sistema que afavoreixi les rendes més baixes i augmenti els trams de les
rendes més altes.
d) Adreçar-se al Consell Universitari de Catalunya perquè es pugui garantir una
oferta d’un mínim del 70% de places de màsters habilitants a preus públics en comparació amb l’oferta dels graus base d’aquests.
e) Aplicar per al curs vinent les mesures incloses en la Llei de pressupostos de reversió de les retallades als treballadors de les universitats catalanes aplicades l’any 2012.
f) Impulsar amb la màxima celeritat possible, amb l’objectiu de contribuir a la
consolidació del model català de recerca, mesures legals de suport als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) i a la fundació Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (ICREA), garantint les regulacions específiques i les exempcions
necessàries en l’àmbit del sector públic de la Generalitat, que facilitin que aquestes
entitats puguin dur a terme la missió de recerca de frontera, l’objectiu de captació i
retenció de talent i el manteniment de l’alt nivell de captació de fons internacionals,
sobretot europeus. Aquestes mesures són les següents:
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1a. Modificar el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre,
amb relació als centres CERCA, per tal de permetre que les entitats del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA, per llurs característiques, naturalesa i singularitat, puguin, mitjançant l’adjudicació directa de l’òrgan
de govern respectiu, alienar o transmetre títols representatius de capital o drets de
societats i empreses que exploten tecnologia o coneixement.
2a. Establir que el règim d’autoritzacions relatiu a les societats participades per
les entitats del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA es
regeixi per llur normativa específica i no necessiti acord de govern.
3a. Fer que el Govern i el Parlament mateix garanteixin l’impacte positiu de les
lleis sobre els centres CERCA i la ICREA i el necessari suport institucional per tal
que siguin reconeguts com a sector estratègic del país i en creixement i puguin consolidar llur règim d’autonomia.
3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les acusacions contra vint-i-cinc estudiants, un professor i un treballador d’administració i serveis de la
Universitat Autònoma de Barcelona, als quals se’ls demana 511.835 euros de fiança
i penes de presó que poden arribar als tretze anys.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer la tasca dels rectors i de la comunitat universitària augmentant el
pressupost universitari almenys fins a les xifres que hi havia al començament de les
retallades.
b) Aplicar la rebaixa en les matrícules acordada en la llei d’acompanyament dels
pressupostos d’aquest 2017 en el proper decret de preus, de manera que quedin els
trams 1 i 2 de les beques equitat en un 80% i 70%, respectivament, de compensació
de matrícules, tal com indica la dita llei.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís

Moció 130/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Unió Europea
302-00151/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 01.06.2017, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-00151/11), presentada pel diputat
Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 61018), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 61034), pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 61066) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg.
61071).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Expressar i fer palès en les seves relacions amb les institucions i els estats
membres de la Unió Europea (UE) un posicionament pluralista que posi de manifest tant la vocació europeista de Catalunya i la visió de la necessitat de la UE per a
respondre als reptes de naturalesa global com l’opinió crítica d’una part important
1.15. Mocions
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de la població catalana pel que fa a l’escassa eficàcia de la UE en la salvaguarda i el
reforçament dels drets socials i democràtics de la ciutadania i també pel que fa a la
seva política internacional.
b) Defensar davant la UE i davant els fòrums internacionals en què participi la
necessitat d’un nou projecte europeu que corregeixi els dèficits democràtics i socials
de l’actual UE. Aquest nou projecte ha de permetre, a més, afrontar de manera més
decidida i amb fermesa l’augment de la xenofòbia i de l’extrema dreta.
c) Defensar activament les llibertats individuals i col·lectives i els drets col·lectius
dels pobles, en particular el dret a l’autodeterminació, i la justícia social, en el marc
establert per la Declaració universal dels drets humans.
d) Comprometre’s a contribuir per mitjà de l’acció política i diplomàtica escaient
a l’objectiu que la construcció d’aquest nou projecte europeu reforci els drets socials
i democràtics de la ciutadania europea, els seus drets col·lectius i la cooperació pacífica i democràtica amb tots els pobles veïns, en especial en l’àrea oriental i l’àrea
mediterrània.
e) Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i solidaritat
en la regió euromediterrània, basat en la salvaguarda dels drets humans, de la democràcia, dels drets civils, socials i polítics de la seva població, dels drets col·lectius
dels seus pobles i nacions sense estat, de la plena garantia dels drets de ciutadania de
la seva immigració i dels drets d’asil i refugi. Aquest procés de construcció s’ha de
basar també en la desmilitarització i la resolució pacífica dels conflictes i en el respecte de la sobirania dels pobles i del dret a l’autodeterminació, i s’ha de dur a terme
des del compromís amb un espai mediterrani postcolonial que esdevingui una mar
de trobada de pobles i no una tomba per a les persones que fugen de les desigualtats
i els conflictes i que sigui un espai de desenvolupament i de comerç equitatiu per a
una prosperitat i una estabilitat compartides que permetin de reduir les desigualtats
territorials i socials, amb un intercanvi econòmic just i equitatiu, des de la complementarietat, el respecte mutu i la solidaritat.
2. El Parlament de Catalunya afirma que la celebració d’un referèndum vinculant
sobre el futur polític del país i la realització del procés constituent de la república catalana hauran de permetre obrir un gran debat nacional i democràtic sobre el model
de relacions exteriors, que s’haurà de decidir per mitjà d’institucions i procediments
democràtics participatius. Aquest model de relacions exteriors haurà d’incloure en
particular una visió sobre Europa, i sobre la relació que el poble català lliurement
vulgui tenir amb la UE, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les
seves sobiranies socials i nacionals.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 131/XI del Parlament de Catalunya, sobre els centres especials
de treball
302-00152/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 01.06.2017, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre els centres especials de treball (tram. 302-00152/11), presentada pel diputat
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg.
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61014), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 61019), pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot (reg. 61068) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
61082).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Destinar els recursos necessaris per a garantir la subvenció del 50% del salari
mínim interprofessional (SMI) a tots els treballadors amb discapacitat dels centres
especials de treball de Catalunya, i el 75% de l’SMI per al col·lectiu amb especials
dificultats, respectant o millorant en tots els seus termes el que es garantia en les
bases vigents en finalitzar l’any 2010.
b) Fer que la convocatòria corresponent a les unitats de suport a l’activitat professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones
amb discapacitat en els centres especials de treball mantingui les bases de l’exercici
del 2010, actualitzant els imports per treballador, atesos els costos salarials de la ràtio de suport exigit per aquestes unitats de servei.
c) Reclamar al Govern espanyol que doti l’Eix 3 –oportunitats d’ocupació– de la
Conferència Sectorial de Treball i Assumptes Socials dels recursos necessaris i suficients per a subvencionar el 50% de l’SMI a tots els treballadors amb discapacitat
dels centres especials de treball a Catalunya, i també a les USAP.
d) Eliminar els màxims establerts des del 2011, que deixen fora de la subvenció
del 50% del salari mínim interprofessional les noves contractacions dels centres especials de treball.
e) Donar compliment a la Resolució 52/XI del Parlament de Catalunya, sobre les
subvencions als centres especials de treball, a fi d’incrementar els recursos pressupostaris per a les noves altes de treballadors.
f) Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un
procés de negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2018 les noves ordres es publiquin dins el
primer trimestre de l’any.
g) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2018 un fons de rescabalament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i
les USAP als centres especials de treball, per a assegurar els drets dels treballadors
i evitar la tensió de tresoreria dels centres especials de treball.
h) Donar compliment al punt 110 de la Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, per a habilitar l’accés a les
línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament dels interessos de demora per l’impagament de la Generalitat als centres especials de treball,
i pel que fa al manteniment dels llocs de treball actuals i de les unitats de suport a
l’activitat professional.
i) Fer arribar als grups parlamentaris en el termini de tres mesos un informe detallat de la destinació de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball
i Assumptes Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a centres especials
de treball dels anys 2015 i 2016, i publicar anualment aquests informes al Portal de
la Transparència de la Generalitat.
j) Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones
amb discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que
compti amb el màxim consens de les entitats representatives del sector, asseguri el
compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat i inclogui criteris de
discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats.
k) Incrementar notablement, durant l’any 2018, les insercions al mercat de treball
ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions laborals a
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les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al
treball ordinari.
l) Donar compliment a la Resolució 441/XI, del Parlament de Catalunya, sobre la
reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, per a:
1r. Incorporar a la llista de control de la inspecció de treball una casella específica perquè sigui obligatori comprovar el compliment de la reserva de llocs de treball
per a persones amb discapacitat o, si escau, de mesures alternatives.
2n. Analitzar el resultat de les inspeccions per a determinar els principals impediments i barreres que poden estar dificultant que es compleixi aquesta reserva.
3r. Impulsar accions d’acompanyament dirigides a les empreses, a fi de facilitar
el compliment de la quota de reserva.
4t. Promoure el trànsit dels treballadors amb discapacitat des dels centres especials de treball cap al mercat de treball ordinari amb programes d’ocupabilitat específics.
5è. Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva de places per a persones amb discapacitat.
6è. Establir mesures de control del compliment, per les empreses contractistes de
la Generalitat, de la legislació vigent amb relació a les persones amb discapacitat.
m) Treballar, durant els anys 2017 i 2018, paral·lelament a la Taula de Treball
Protegit, un pla específic destinat a fomentar la inserció a l’empresa ordinària i a
l’ocupació de qualitat per a persones amb discapacitat, que discrimini positivament
les persones amb especials dificultats amb relació a llur discapacitat i garanteixi els
suports necessaris perquè puguin exercir l’activitat productiva amb normalitat.
n) Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones
amb discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport
a la inversió i reinversió dels beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir nous
serveis i productes amb valor afegit.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís
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1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors
300-00170/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 31.05.2017, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia
verda
300-00172/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 31.05.2017, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l’adolescència
300-00173/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda l’1.06.2017, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat
300-00174/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda l’1.06.2017, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs
electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
300-00175/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda l’1.06.2017, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport
de Barcelona - el Prat
300-00176/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 31.05.2017, DSPC-P 67.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies
nombroses
300-00177/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda l’1.06.2017, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme
300-00178/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 31.05.2017, DSPC-P 67.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de
recursos públics a l’organització d’un referèndum il·legal
302-00153/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 36, tinguda l’1.06.2017, DSPC-P 68.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes
i continentals
200-00014/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC; GP CSP; GP CUP-CC (reg. 59458; 59461;
59466; 59548; 60795).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 06.06.2017 al 15.06.2017).
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb
càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
200-00018/11
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la Mesa de la Comissió de Salut

La Ponència de la Comissió de Salut, nomenada el dia 16 de febrer de 2017 i integrada pels diputats i per les diputades Jorge Soler González, del Grup Parlamentari
de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Àngels
Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant
i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Montserrat Candini Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha
estat designat ponent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del
Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 16 i 23 de maig
de 2017. Han assessorat la Ponència la lletrada Anna Casas i Gregorio i l’assessora lingüística Núria Lucena i Cayuela, i l’ha assistida la gestora parlamentària Eva
Vendrell i Catalán.
Després d’estudiar el Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària,
amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent, que s’estructura en tres parts: la
primera inclou l’ordenació de les esmenes amb relació al Projecte de llei i les recomanacions de la Ponència agrupades per articles; la segona és un resum de les recomanacions
de la Ponència i de les manifestacions i anuncis fets pels ponents que comporta la
classificació de les esmenes en funció del grup parlamentari proposant, i la tercera
es correspon amb el dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions de la Ponència.
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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut (tram. 200-00018/11)
I. Ordenació de les esmenes
TEXT PRESENTAT

Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària

Totes les persones residents a Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei,
tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut

2.1 L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei
Català de la Salut de les persones que tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sectorial específica per la qual se’ls hagi reconegut aquesta condició.
2.2 L’accés de les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut requereix que acreditin la residència a Catalunya i
que no tenen accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través d’una
entitat diferent del Servei Català de la Salut.
2.3 Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per residents a les persones que estiguin
empadronades en un municipi de Catalunya, sense perjudici que reglamentàriament
es puguin establir altres criteris d’arrelament que permetin acreditar la condició de
residents de determinats col·lectius que per motius socials tinguin dificultats per accedir a l’empadronament.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De supressió dels apartats 2.2 i 2.3 de l’article 2

«Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
2.1 L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei
Català de la Salut de les persones que tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sectorial específica per la qual se’ls hagi reconegut aquesta condició.»
Apartat 1
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació de l’apartat 2.1 de l’article 2 que queda redactat de la manera
següent

2.1 En virtut de la universalització de la sanitat i els principis enunciats en el
Preàmbul d’aquesta Llei, l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics,
a través del Servei Català de la Salut és un dret de les persones que viuen a Catalunya, tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut,
o de persones refugiades, acollides, o en arrelament.
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Apartat 2
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de l’apartat 2.2 de l’article 2 que queda redactat de la manera
següent

2.2 Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del
Sistema Nacional i que no tinguin accés a l’assistència sanitària amb càrrec a fons
públics a través d’una entitat diferent del Servei Català de la Salut, hi tindran accés
si viuen a Catalunya, amb independència de si consten o no en el padró. De manera
especial es garanteix la cobertura pública a persones amb residència efectiva a Catalunya que pertanyin a un col·lectiu en risc d’exclusió social, que no puguin acreditar l’empadronament.
Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació de l’article 2.2

2.2 Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que no tinguin accés a l’assistència sanitària amb càrrec
a fons públics a través d’una entitat diferent del Servei Català de Salut, hi tindran
accés si viuen a Catalunya, amb independència de si consten o no al padró.
Apartat 3
Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió de l’apartat 2.3 de l’article 2

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De modificació de l’apartat 2.3 de l’article 2 que queda redactat de la manera
següent

2.3 Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per residents a les persones que estiguin
empadronades en un municipi de Catalunya., sense perjudici de la validesa d’altres
criteris reconeguts i que ja són utilitzats en alguns municipis. En aquest sentit, la
Conselleria de Salut en col·laboració amb els Departaments corresponents, maldarà
perquè tots els municipis tinguin un padró real de les persones que viuen al territori (persones sense sostre, que viuen en cases ocupades, amb patologies mentals, immigrants que viuen de la ferralla, etc.), de manera que es pugui demostrar que viuen
a Catalunya, que hi ha estat acollides o que tenen arrelament al territori, mitjançant
qualsevol document vàlid en dret o testimoni.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes 3, 4, 5 i 6
amb la redacció següent:
«3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per residents:
a) Les persones empadronades en un municipi de Catalunya.
b) Les persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els criteris
que es despleguin per reglament i que han de tenir per objecte donar accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.»
La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes 1 i 2.
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TEXT PRESENTAT

Article 3. Contingut de l’assistència sanitària

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que tinguin dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut tenen dret
a les prestacions fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb el contingut que tinguin establert per la normativa
sectorial específica.
3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició
de residents, segons estableix l’article 2.3, tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència, independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins a la situació d’alta mèdica, sens perjudici que aquestes persones o, si s’escau,
els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin
de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda.
3.3 L’assistència sanitària d’urgència prevista en l’apartat segon d’aquest article
serà a càrrec del Servei Català de la Salut en cas que no hi hagi un tercer obligat
legalment o contractualment a assumir les despeses corresponents i la persona que
hagi rebut l’assistència acrediti, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament,
la insuficiència de recursos econòmics.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 3.1 de l’article 3

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que, d’acord amb la normativa bàsica de l’Estat, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través
del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions fixades en cada moment
pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb el contingut
que tinguin establert per la normativa sectorial específica.
Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició a l’apartat 3.1 de l’article 3

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que tinguin dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut tenen dret
a les prestacions fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb el contingut que tinguin establert per la normativa
sectorial específica. Es garanteix la continuïtat de l’atenció i cobertura sanitària a
les persones amb residència efectiva a Catalunya que no puguin acreditar empadronament, més enllà del dret d’assistència sanitària d’urgència. De manera especial,
es seguiran els programes sanitaris d’interès per a la salut pública que determini el
Departament de Salut en base a la situació epidemiològica a Catalunya.
Addició de nous apartats
Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou apartat 3.1 bis a l’article 3

3.1 bis. Les persones no residents a Catalunya, però que d’acord amb la normativa bàsica de l’Estat tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut de conformitat a la normativa sectorial específica.
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Apartat 2
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
D’addició a l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició
de residents, segons estableix l’article 2.3, refugiats o persones recentment acollides
tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència, independentment de quina en sigui la
causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció i a la medicació que se’ls recepti fins a la
situació d’alta mèdica i guariment definitiu, sens perjudici que aquestes persones o,
si s’escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda. Per a l’accés a les prestacions sanitàries i farmacèutiques del Sistema Català de Salut que es
regulen en la present norma, les persones a les quals es refereix aquest Article no
hauran de tenir cap tipus de targeta sanitària prèvia a l’assistència sanitària i farmacèutica. Una vegada prestada l’assistència sanitària tenen dret a que se’ls hi faci
una targeta sanitària.
Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació de l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 L’accés a l’atenció urgent s’ha de garantir en qualsevol cas, així com la continuïtat d’aquesta atenció fins al guariment definitiu que ha motivat l’assistència sanitària urgent.
Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició
d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, segons estableix l’article 2.3, tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència, independentment de quina
en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins a la situació d’alta mèdica,
sens perjudici que aquestes persones o, si s’escau, els tercers obligats legalment o
contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del
cost de l’assistència rebuda.
Apartat 3
Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
De supressió de l’apartat 3.3 de l’article 3

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’un text al final de l’apartat 3.3 de l’article 3

3.3 L’assistència sanitària d’urgència prevista en l’apartat segon d’aquest article
serà a càrrec del Servei Català de la Salut en cas que no hi hagi un tercer obligat
legalment o contractualment a assumir les despeses corresponents i la persona que
hagi rebut l’assistència acrediti, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament,
la insuficiència de recursos econòmics, o sigui, guanys inferiors a 100.00 € l’any.
Addició de nous apartats
Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 3.4 a l’article 3

3.4 Es garanteix el finançament del 100% de la prestació farmacèutica ambulatòria per als col·lectius en situació de vulnerabilitat social i sanitària i amb insufi3.01.01. Projectes de llei
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ciència de recursos econòmics i amb la prestació dels serveis de rehabilitació quan
sigui necessària, amb finançament públic, amb el derogació dels corepagaments sanitaris i el compromís de no imposició de noves taxes, de manera urgent i prioritària
per a persones en situació vulnerable.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes 8, 10 i 11,
juntament amb una esmena tècnica, amb la redacció següent:
«2. Les persones que són a Catalunya i que no tenen la condició de residents
d’acord amb l’article 2.3, tenen dret, en tot cas, a l’assistència sanitària d’urgència,
independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins
a la situació d’alta mèdica o remissió de la causa per la qual han ingressat al centre
o han accedit al servei o establiment sanitari, sens perjudici que aquestes persones
o, si escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda .»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica per raons del seu contingut i de tècnica normativa que consisteix a traslladar el darrer paràgraf de l’esmena transaccional com a nova Disposició Addicional Cinquena bis) amb el redactat
següent:
«Cinquena bis. Seguiment dels programes sanitaris sobre la base de la situació
epidemiològica (NOVA)
Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanitaris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matèria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 14 amb la
redacció següent:
«3. L’assistència sanitària d’urgència a què fa referència l’apartat 2 és a càrrec
del Servei Català de la Salut si no hi ha cap tercer obligat legalment o contractualment a assumir-ne les despeses corresponents i la persona que ha rebut l’assistència
acredita, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, la insuficiència de recursos
econòmics per a afrontar-les prenent com a referència l’indicador de renda més favorable que determini el reglament.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 15, juntament
amb l’esmena 19 i amb la incorporació d’una esmena tècnica, que consisteix a addicionar un nou apartat 4 a l’article 3 amb la redacció següent:
«4. Les persones residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària
amb càrrec a fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es
troben en situació de vulnerabilitat social o sanitària o en situació d’insuficiència
econòmica estan exemptes de fer aportacions en la prestació farmacèutica ambulatòria; en aquests supòsits, el Servei Català de la Salut n’assumeix la totalitat de la
despesa.»
La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes 7, 9, 12 i 13.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Àmbit territorial

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, que acreditin la residència a Catalunya i que no tenen accés a
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través d’una altra entitat diferent
del Servei Català de la Salut, tenen dret només a l’assistència sanitària que es presti
dins el territori de Catalunya.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió de l’article 4

Addició de nous Articles
Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un nou article 5

Article 5. Formació
Per tal de garantir el compliment de la present llei, i per tant, garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària a Catalunya, l’Institut Català de Salut serà el responsable d’elaborar i executar un programa de formació al personal administratiu i sanitari de tots els centres del Servei Català de Salut.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 17, juntament
amb l’esmena 24 i amb la incorporació d’una esmena tècnica, que consisteix a addicionar un nou article 5 amb la redacció següent:
«Article 5. Garantia del dret d’accés a l’assistència sanitària
1. El Servei Català de la Salut ha d’elaborar i desenvolupar un programa de formació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i establiments del Servei Català de la Salut per a garantir i fer efectiu el dret d’accés
universal a l’atenció sanitària a Catalunya en els termes establerts per aquesta llei.
2. Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència
sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a l’atenció sanitària d’una manera ben visible, clara, comprensible independentment de la llengua
dels possibles beneficiaris i inequívoca amb relació al dret d’accés a les prestacions
sanitàries contingudes en aquesta llei.»
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 16.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals
Primera

La regulació que fa aquesta Llei de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec
a fons públics, a través del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sense perjudici del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del
Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària en Espanya, amb càrrec a fons públics,
a través del Sistema Nacional de Salut, o altres normes específiques.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Segona

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tinguin reconegut
l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través Servei Català de
la Salut la continuaran gaudint en les mateixes condicions; tanmateix, aquestes per3.01.01. Projectes de llei
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sones es podran acollir a la universalització establerta en aquesta Llei, si compleixen els requisits corresponents.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió de la disposició addicional segona

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 19
GP Socialista (1)
D’addició d’una nova disposició addicional segona bis, amb la redacció següent

«Disposició addicional segona bis
Les persones establertes en l’apartat segon de l’article segon i l’apartat segon de
l’article tercer d’aquesta llei tenen dret al finançament de la prestació farmacèutica
ambulatòria necessària sempre que estiguin en situació de vulnerabilitat i insuficiència econòmica.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 19, juntament
amb l’esmena 15, que consisteix a addicionar un nou apartat 4 a l’article 3 (veure
recomanacions de la Ponència a l’article 3).
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica atesos els criteris de tècnica normativa que consisteix en traslladar el contingut de la Disposició Addicional
Segona del text del Projecte de llei a una Disposició Transitòria nova.
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 18.

TEXT PRESENTAT

Tercera

Les persones no residents a Catalunya inscrites al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, durant la seva estància temporal a Catalunya en cas que no hi hagi un tercer obligat legalment o contractualment a assumir
les despeses corresponents, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició d’una nova disposició addicional Tercera bis

Tercera bis
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi
de Catalunya i que treballen fora de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i de llurs beneficiaris, té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim jurídic que el dret dels titulars a què fa referència l’article 2.
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Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’una nova disposició addicional Tercera ter

Tercera ter
Les persones que tenen la condició de titulars o beneficiàries dels règims especials de la seguretat social gestionats per la Mutualitat General de Funcionaris
Civils de l’Estat (MUFACE), la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o l’Institut
Social de les Forces Armades (ISFAS) que han optat per rebre l’assistència sanitària per mitjà de les entitats d’assegurança d’assistència sanitària concertades han
d’ésser ateses en els centres sanitaris concertats per aquestes entitats. En el cas que
siguin ateses en altres centres sanitaris públics, aquests han de reclamar a les entitats d’assegurança d’assistència sanitària corresponents el rescabalament de l’assistència prestada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 20, juntament
amb l’esmena 22 i amb la incorporació d’una esmena tècnica, que consisteix a addicionar una nova disposició addicional tercera bis amb la redacció següent:
«Tercera bis. Reconeixement del dret d’assistència sanitària als treballadors residents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic
Europeu (NOVA)
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi
de Catalunya i que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu i de llurs beneficiaris té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim
jurídic que el dret dels titulars a què fa referencia l’article 2.»
La Ponència no cap recomanació a l’esmena 21.

TEXT PRESENTAT

Quarta

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que, en virtut d’aquesta Llei, tinguin accés a l’assistència
sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, han de
rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que el seu accés
es va realitzar en frau de llei.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 22
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició d’una nova disposició addicional

El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi
de Catalunya i que treballen fora de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i de llurs beneficiaris, té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim jurídic que el dret dels titulars a què fa referència l’article 2.
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Esmena 23
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent (1)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar
els recursos necessaris per al pagament del complement a la pensió als infermers
i altres professionals sanitaris de l’institut Català de la Salut que es van prejubilar
abans del 2005.
Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició d’una nova disposició addicional cinquena

Cinquena
El Departament de Salut portarà a terme una campanya de difusió dels drets
continguts en la present llei als efectes de que, tots els sistema d’informació sanitària
siguin públics o concertats així com el personal sanitari i tots els usuaris, coneguin
els drets de la present llei.
Els cartells que s’han de col·locar en els establiments públics i concertats de
prestació d’assistència sanitària han de ser clars i comprensibles en totes les llengües que emprin els possibles beneficiaris, i en cap cas poden comportar equívocs en
el dret d’accés a les prestacions sanitàries contingudes en la present llei.
Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’una nova disposició addicional sisena

Sisena
Reglamentàriament s’establirà un règim sancionador per les entitats prestadores
de serveis públics que incompleixin la llei de universalització de la sanitat o fomentin l’incompliment d’aquesta normativa.
Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició d’una nova disposició addicional setena

Setena
El finançament econòmic de les prestacions sanitàries i farmacèutiques que la
present llei garanteix aniran a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 23 i que esdevindria la Disposició
Addicional Sisena amb el títol següent:
«Sisena. Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 22, juntament
amb l’esmena 20, que consisteix a addicionar una nova Disposició Addicional Tercera bis (veure recomanacions de la Ponència a la Disposició Addicional Tercera).
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 24, juntament
amb l’esmena 17, que consisteix a addicionar un nou article 5 (veure recomanacions
de la Ponència a l’article 4).
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica atesos els criteris de tècnica normativa que consisteix en titular la Disposició Addicional Quarta de manera
següent:
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«Quarta. Rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de frau de
llei»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica per raons del seu contingut i de tècnica normativa que consisteix a traslladar el darrer paràgraf de l’esmena
transaccional que afectava a l’apartat 2 de l’article 3 com a nova Disposició Addicional Cinquena bis) (veure recomanacions de la Ponència a l’article 3) amb el redactat següent:
«Cinquena bis. Seguiment dels programes sanitaris sobre la base de la situació
epidemiològica (NOVA)
Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanitaris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matèria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya.»
La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes 25 i 26.

Disposició derogatòria
TEXT PRESENTAT

Es deroga la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica de conformitat amb els
criteris de tècnica normativa que consisteix en addicionar, com a lletra b) el text següent a la Disposició Derogatòria, passant el text del Projecte de llei a ser la lletra a):
«b) Les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.»

Disposicions finals
TEXT PRESENTAT

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència

El procediment de reconeixement del dret a l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, així com el
document acreditatiu d’aquest dret, s’ha d’establir per reglament.
En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució expressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat
desestimada per silenci administratiu.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
De modificació de la Disposició final primera

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
El procediment de reconeixement del dret a l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, així com el
document acreditatiu d’aquest dret, s’ha d’establir per reglament queda establert per
aquesta llei.
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En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució expressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat
desestimada acceptada en el termini de dos mesos per silenci administratiu.
Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de la Disposició final primera

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
El procediment de reconeixement del dret a l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, així com el
document acreditatiu d’aquest dret, s’ha d’establir per reglament.
En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució expressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat
desestimada acceptada per silenci administratiu.
Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de la disposició final primera

Esmena 30
GP Socialista (2)
De modificació d’un incís al segon paràgraf de la disposició final primera:

«Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
[...]
En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució expressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat
desestimada estimada per silenci administratiu.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes 27, 28 i
30, juntament amb una esmena tècnica, amb la redacció següent:
«Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència sanitària
1. El procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública
per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el document acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament:
2. El procediment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’establir de manera que es
garanteixi el dret a l’assistència sanitària d’urgència que tenen reconegut les persones a què fa referència l’article 3.2, des del moment de presentar la sol·licitud.
3. En el procediment a què fa referència l’apartat 1 les persones interessades
poden entendre que llur sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, en
el termini de tres mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud, sens
perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar-ne una resolució expressa.»
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 29.

TEXT PRESENTAT

Segona. Aplicació i desplegament

El Govern, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, ha d’aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a aplicar i desplegar aquesta Llei.

3.01.01. Projectes de llei

34

BOPC 430
6 de juny de 2017

ESMENES PRESENTADES

Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
De modificació a la Disposició final segona

El Govern, en el termini màxim de sis tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, ha d’aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a aplicar
i desplegar aquesta Llei.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 31, amb una esmena tècnica consistent en afegir el text següent al final de l’esmena:
«[...] que siguin necessàries per a desplegar i executar aquesta Llei i adoptar les
mesures pertinents amb la mateixa finalitat.»

TEXT PRESENTAT

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de noves disposicions finals
Esmena 32
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició d’una nova Disposició final quarta

Quarta. Per tal d’elaborar polítiques públiques que donin resposta a les necessitats de la societat, es garantirà la recollida de dades sobre la freqüentació sanitària
i anualment es realitzarà un anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària, desagregades per situació administrativa de les persones i gènere, d’acord
amb les recomanacions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, per tal d’incorporar una perspectiva de gènere en les polítiques de salut
i reduir les desigualtats entre dones i homes en aquest àmbit.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 32, juntament amb una esmena tècnica que consisteix a traslladar el contingut de l’esmena a una Disposició Addicional
Cinquena amb el títol següent:
«Cinquena. Anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària»

TEXT PRESENTAT

Preàmbul

L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
Des de l’aprovació de la Llei 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés a aquests
serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universalització va
estar la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pú3.01.01. Projectes de llei
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blica a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran de la crisi econòmica,
l’Estat han adoptat algunes mesures legislatives que es poden considerar una fractura del que ha de ser un sistema nacional de salut fonamentat en l’accés universal.
La present Llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, eliminant qualsevol desigualtat que pogués existir entre les persones residents
a Catalunya, donant un compliment efectiu al que estableix el precitat article 23.1
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, fins i tot, a les normes internacionals sobre
drets humans, com la Declaració Universal de Drets Humans que, a l’article 25.1, estableix que tota persona té, entre d’altres, dret a l’assistència mèdica. En aquest sentit, s’ha de fer avinent que, en relació a la restricció a l’accés a l’assistència sanitària,
el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, en maig de
2012, ja va instar a què l’assistència sanitària abastés a totes les persones residents,
amb independència de la seva situació administrativa.
Així la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral
ineludible sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que,
un cop acceptades aquestes, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar
les normes internes que regulen els drets de les persones.
D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics,
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universalització de l’assistència sanitària. S’estableix que la condició de resident s’hagi de
acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però tenint
en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter
subsidiari i complementari, es permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat
d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat i variabilitat d’aquestes circumstàncies.
Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,
ESMENES PRESENTADES

Paràgrafs 1-4

No hi ha cap esmena presentada.
Paràgraf 5
Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació del paràgraf cinquè del Preàmbul

D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics,
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universalització de l’assistència sanitària. Amb aquesta llei es donarà servei a tota la població
sense exclusions, en tots els àmbits de la medicina preventiva, curativa, promoció de
la salut, rehabilitadora i pal·liativa, i en cadascuna i totes les etapes de la seva vida.
S’estableix que la condició de resident s’hagi de acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però tenint en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, es permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que
es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat
i variabilitat d’aquestes circumstàncies. L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura
amb serveis sanitaris necessaris i de bona qualitat està documentat per informes i
estudis que demostren com un millor accés a l’atenció sanitària integral millora la
salut de tota la població, en benefici de manera especial de les persones més pobres.
En aquest sentit, per assegurar que la universalitat posi a les persones en el centre
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del sistema, cal un sistema fonamentat en l’Atenció Primària, que aporta equitat,
sostenibilitat, seguretat i atén millor les necessitats de la persona i la comunitat.
Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió d’una part del preàmbul (paràgraf cinquè)

[...] D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics,
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universalització de l’assistència sanitària. S’estableix que la condició de resident s’hagi de
acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però tenint
en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter
subsidiari i complementari, es permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat
d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat i variabilitat d’aquestes circumstàncies.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 33, juntament
amb una esmena tècnica, amb la redacció següent:
«D’acord amb això, aquesta llei estableix que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del
Servei Català de la Salut, culminant així la universalització de l’assistència sanitària
a Catalunya. Aquesta llei permet donar servei a tota la població sense exclusions,
en tots els àmbits de la medicina –en medicina preventiva, curativa, rehabilitadora i
pal·liativa i en promoció de la salut– i en totes les etapes de la vida.
La Llei disposa que la condició de resident s’ha d’acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però, tenint en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, permet
que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que han
d’ésser concretats i desplegats per reglament amb la finalitat de fer possible l’accés a
l’assistència sanitària pública a col·lectius en risc d’exclusió social, atesa la diversitat
d’aquests col·lectius i l’heterogeneïtat i la variabilitat d’aquestes circumstàncies.
L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris necessaris i
de bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren que un millor accés a l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en
benefici d’una manera més especial de les persones més pobres. En aquest sentit,
per a assegurar que la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal
que aquest compti amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels
valors que aporta d’equitat, sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats
de la persona i la comunitat.»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a afegir
al preàmbul del Projecte de llei una breu descripció del contingut de la llei amb la
redacció següent:
«Aquesta llei consta de cinc articles, sis disposicions addicionals, una derogatòria i tres finals./ [...]»
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 34.

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons
públics, a través del Servei Català de la Salut
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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II. Resum de les recomanacions de la Ponència

Total esmenes presentades: 34
Esmenes recomanades

Tots els grups parlamentaris
23
Grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot
31
Grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
32
Esmenes transaccionades

Grup parlamentari de Junts pel Sí
22
Grup parlamentari Socialista
19, 30
Grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
3, 6, 8, 10, 15, 20, 24, 27, 33
Grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
4, 5, 11, 14, 17, 28
Esmenes no recomanades

Grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
2, 21, 25, 26
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
1, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 29
Grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
34

III. Dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions
de la Ponència
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut
Exposició de motius

L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
Amb l’aprovació de la Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat,
es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés
a aquests serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universalització fou l’aprovació de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran
de la crisi econòmica, l’Estat ha adoptat algunes mesures legislatives que es poden
considerar una fractura del que ha d’ésser un sistema nacional de salut fonamentat
en l’accés universal.
Aquesta nova llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la
Salut, eliminar qualsevol desigualtat que hi pugui haver entre les persones residents
a Catalunya, i complir de manera efectiva el que estableixen el dit article 23.1 de
l’Estatut d’autonomia i, fins i tot, les normes internacionals sobre drets humans, com
la Declaració Universal de Drets Humans que, en l’article 25.1, estableix que tota
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persona té, entre altres drets, el dret a l’assistència mèdica. En aquest sentit, cal fer
avinent que, amb relació a la restricció a l’accés a l’assistència sanitària, el Comitè
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, al maig del 2012, ja va
instar a fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un territori, independentment de llur situació administrativa.
Així, la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral
ineludible, sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que
aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar
les normes internes que regulen els drets de les persones.
D’acord amb això, aquesta llei estableix que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del
Servei Català de la Salut, culminant així la universalització de l’assistència sanitària
a Catalunya. Aquesta llei permet donar servei a tota la població sense exclusions, en tots
els àmbits de la medicina –en medicina preventiva, curativa, rehabilitadora i pal·liativa
i en promoció de la salut– i en totes les etapes de la vida.

La Llei disposa que la condició de resident s’ha d’acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però, tenint en compte les circumstàncies
especials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari,
permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament
que han d’ésser concretats i desplegats per reglament amb la finalitat de fer possible
l’accés a l’assistència sanitària pública a col·lectius en risc d’exclusió social, atesa la diversitat d’aquests col·lectius i l’heterogeneïtat i la variabilitat d’aquestes circumstàncies.
L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris necessaris i de
bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren que un millor accés a l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en benefici d’una
manera més especial de les persones més pobres. En aquest sentit, per a assegurar que
la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal que aquest compti amb
l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels valors que aporta d’equitat,
sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats de la persona i la comunitat.
(Transacció esmena 33 CSP)

Aquesta llei consta de cinc articles, sobre el dret universal a l’assistència sanitària, les condicions per a accedir-hi, el contingut de l’assistència, l’àmbit territorial i
les mesures per a garantir-ne i fer efectiu l’accés. La part final consta de sis disposicions addicionals, les cinc primeres sobre la condició de beneficiaris de determinats
col·lectius, la cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior i dels que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, el rescabalament de les
despeses sanitàries en cas de frau de llei i l’anàlisi i la publicació de les dades sobre
freqüentació sanitària, i la sisena sobre els recursos per al pagament del complement
a la pensió dels infermers i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut que es van prejubilar abans del 2005; una transitòria sobre el reconeixement del
dret a l’assistència de les persones que no són beneficiàries del Sistema Nacional de
Salut de l’Estat a l’entrada en vigor d’aquesta llei; una derogatòria, i tres finals sobre
el procediment per al reconeixement del dret d’assistència sanitària, el desplegament
de la Llei i l’entrada en vigor.
Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària

Totes les persones residents a Catalunya, en els termes que estableix aquesta llei,
tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei
Català de la Salut.
Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària

1. L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei
Català de la Salut de les persones que tenen la condició d’assegurades o beneficià-
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ries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sectorial específica per raó de la qual se’ls ha reconegut aquesta condició.
2. L’accés a l’assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut
de les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema
Nacional de Salut de l’Estat requereix que acreditin la residència a Catalunya i que
no tinguin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una
entitat diferent del Servei Català de la Salut.
3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per residents:
a) Les persones empadronades en un municipi de Catalunya.
b) Les persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els criteris que
es despleguin per reglamenti que han de tenir per objecte donar accés a l’assistència
sanitària, amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.
(Transacció esmenes 3 i 6 CSP i esmenes 4 i 5 CUP-CC)
Article 3. Contingut de l’assistència sanitària

1. Tots els residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions
fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, de conformitat amb el contingut que estableixi la normativa sectorial específica.
2. Les persones que són a Catalunya i que no tenen la condició de residents
d’acord amb l’article 2.3, tenen dret, en tot cas, a l’assistència sanitària d’urgència,
independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins
a la situació d’alta mèdica o remissió de la causa per la qual han ingressat al centre o
han accedit al servei o establiment sanitari, sens perjudici que aquestes persones o,
si escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència sanitària rebuda.
(Transacció esmenes 8 i 10 CSP i esmena 11 CUP-CC)
2 bis. (Traslladat a disposició addicional cinquena bis)

3. L’assistència sanitària d’urgència a què fa referència l’apartat 2 és a càrrec del
Servei Català de la Salut si no hi ha cap tercer obligat legalment o contractualment
a assumir-ne les despeses corresponents i la persona que ha rebut l’assistència acredita, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, la insuficiència de recursos econòmics per a afrontar-les prenent com a referència l’indicador de renda més favorable
que determini el reglament. (Transacció esmena 14 CUP-CC)
4. Les persones residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es troben en
situació de vulnerabilitat social o sanitària o en situació d’insuficiència econòmica estan
exemptes de fer aportacions en la prestació farmacèutica ambulatòria; en aquests supòsits, el Servei Català de la Salut n’assumeix la totalitat de la despesa. (Transacció esmena
15 CSP i esmena 19 SOC)
Article 4. Àmbit territorial

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, que acreditin la residència a Catalunya i que no tinguin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una altra
entitat diferent del Servei Català de la Salut tenen dret només a l’assistència sanitària
que es presta dins el territori de Catalunya.
Article 5. Garantia del dret d’accés a l’assistència sanitària
1. El Servei Català de la Salut ha d’elaborar i desenvolupar un programa de for-

mació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i establiments del Servei Català de la Salut per a garantir i fer efectiu el dret d’accés
universal a l’atenció sanitària a Catalunya en els termes establerts per aquesta llei.
2. Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a l’atenció sanitària
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d’una manera ben visible, clara, comprensible independentment de la llengua dels possibles beneficiaris i inequívoca amb relació al dret d’accés a les prestacions sanitàries
contingudes en aquesta llei. (Transacció esmena 17 CUP-CC i esmena 24 CSP)
Disposicions addicionals
Primera. Condició d’assegurat i de beneficiari de determinats col·lectius

La regulació que aquesta llei fa de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a
fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sens perjudici
del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del
Reial decret 1192/2012, del 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics,
a través del Sistema Nacional de Salut, i la resta de normes específiques aplicables.
Segona. (Trasllat a la disposició transitòria nova)
Tercera. Cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior

Les persones no residents a Catalunya inscrites en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut durant llur estada temporal a Catalunya
en el cas que no hi hagi cap tercer obligat legalment o contractualment a assumir les
despeses corresponents, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
Tercera bis. Reconeixement del dret d’assistència sanitària als
treballadors residents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea
i de l’Espai Econòmic Europeu (NOVA)
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi de
Catalunya i que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu i de
llurs beneficiaris té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim jurídic que
el dret dels titulars a què fa referencia l’article 2. (Transacció esmena 20 CSP i esmena
22 JS)
Quarta. Rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de
frau de llei

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat i que, en virtut d’aquesta llei, tinguin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut
han de rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que llur
accés es va fer en frau de llei.
Cinquena. Anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària
(NOVA)
El Govern, amb l’objectiu d’elaborar polítiques públiques que donin resposta a les
necessitats de la societat, amb caràcter anual, ha de recollir les dades sobre la freqüentació sanitària, fer-ne una anàlisi i publicar-les, també anualment, desagregades per
situació administrativa de les persones i per sexe, d’acord amb les recomanacions del
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, per a incorporar
la perspectiva de gènere en les polítiques de salut i reduir les desigualtats entre dones i
homes en aquest àmbit. (Esmena 32 CUP-CC)
Cinquena bis (prové de l’article 3.2 bis). Seguiment dels programes
sanitaris sobre la base de la situació epidemiològica (NOVA)
Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanitaris
d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matèria de
salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya. (Transacció esmenes 8 i 10
CSP i esmena 11 CUP-CC)
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Sisena. Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut (NOVA)
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els
recursos necessaris per al pagament del complement a la pensió dels infermers i altres
professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut que es van prejubilar abans del
2005. (Esmena 23 de tots els GP)
Disposició transitòria. Reconeixement del dret a l’assistència sanitària a
les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del
sistema nacional de salut de l’Estat amb anterioritat a l’entrada en vigor
de la Llei (NOVA)

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat però tenen reconegut l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei
Català de la Salut poden seguir gaudint d’aquesta assistència en les mateixes condicions i, així mateix, acollir-se a la universalització que estableix aquesta llei, si
compleixen els requisits corresponents.
Disposició derogatòria

Es deroguen:
a) La Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura
pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
b) Les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.
Disposicions finals
Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
sanitària

1. El procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública
per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el document acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament:
2. El procediment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’establir de manera que es
garanteixi el dret a l’assistència sanitària d’urgència que tenen reconegut les persones a
què fa referència l’article 3.2, des del moment de presentar la sol·licitud.

3. En el procediment a què fa referència l’apartat 1 les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, en el termini de tres mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud, sens perjudici
de l’obligació de l’Administració de dictar-ne una resolució expressa. (Transacció esmena 27 CSP, esmena 28 CUP-CC i esmena 30 SOC)
Segona. Aplicació i desplegament
El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, ha d’aprovar les disposicions que siguin necessàries per a desplegar i executar
aquesta Llei i adoptar les mesures necessàries pertinents amb la mateixa finalitat. (Esmena 31 CSP amb esmena tècnica)
Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Montserrat Candini i Puig, GP JS; Jorge Soler González, GP Cs; Assumpta Escarp i Gibert, GP SOC; Àngels Martínez Castells, GP CSP; Marisa Xandri Pujol,
GP PPC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-CC
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de
lluita contra la corrupció
202-00049/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 36, tinguda el 31.05.2017, DSPC-P 67.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 07.06.2017 al 13.06.2017).
Finiment del termini: 14.06.2017; 12:00 h.
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3.01.05.

Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DEL REGLAMENT

A la Mesa de la Comissió de Reglament

La Ponència de la Comissió de Reglament, nomenada el dia 11 de maig de 2017
i integrada pels diputats Carlos Carrizosa Torres i José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos i David Pérez
Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís
Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez i María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté i Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Roger Torrent i Ramió i
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designat
ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del
Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 30 de maig i 1 de juny de 2017.
Han assessorat la Ponència el secretari general Xavier Muro i Bas, el lletrat major
Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Margarida Sanjaume i Navarro.
Després d’estudiar la Proposta de reforma del Reglament del Parlament i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament
del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposta de Reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11)
TEXT PRESENTAT

Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació (addició d’un nou
apartat)

1. Les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els
funcionaris que, d’acord amb una llei, tenen l’obligació de comparèixer davant el
Parlament.
1 bis Les persones designades pel Ple del Parlament per a exercir funcions representatives o executives han de comparèixer davant l’òrgan parlamentari que ho
acordi per majoria absoluta.
2. Les comissions, per mitjà del president del Parlament, poden:
a) Demanar la informació i la documentació que necessitin al Govern, a qualsevol autoritat de la Generalitat i als ens locals de Catalunya. Les autoritats requerides,
en un termini no superior als vint-i-un dies, han de facilitar el que se’ls ha demanat o
bé han de manifestar al president del Parlament les raons fonamentades en dret per
les quals no poden fer-ho, perquè ho comuniqui a la comissió que ho ha demanat. Si
per raons de caràcter tècnic no fos possible trametre la documentació demanada, se
n’ha de facilitar la consulta, a les dependències administratives que correspongui,
a una delegació, designada per la comissió, integrada per representants de tots els
grups parlamentaris i assistida per experts, si la comissió així ho acordava.
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TEXT PRESENTAT

Addició de nous articles

Article 78 bis. Conciliació horària
La Mesa del Parlament i les meses de les comissions, en l’elaboració de l’ordre
del dia, les convocatòries i l’ordenació dels debats, han de tenir en compte la conciliació horària en la determinació de l’horari d’inici i final de les sessions.

TEXT PRESENTAT

Article 93. Delegació de vot (addició a l’apartat 1)

1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin
complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.
2. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits d’hospitalització, malaltia
greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament ha
d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.
3. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de constar els noms de la persona que delega el vot i de la que
rep la delegació, i també els debats i les votacions en què s’ha d’exercir o, si escau, la
durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic si és possible
i es pot exercir amb plenes garanties.

TEXT PRESENTAT

Addició de nous articles

Article 125 bis. Integració d’iniciatives
1. Les iniciatives legislatives que tenen un contingut similar es poden integrar en
una única tramitació si els proposants respectius ho acorden.
2. La Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha de determinar el procediment per a integrar els textos de les iniciatives a què es refereix
l’apartat 1.

TEXT PRESENTAT

Article 135. Requisits (modificació de l’apartat 2)

1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una proposició de llei correspon al Ple del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus.
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet
a una sola votació.

Fascicle segon
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialista (3)
De modificació de l’article 135, amb la redacció següent

«1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari proposant, es pot
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una
proposició de llei correspon al Ple del Parlament, per una majoria de dues terceres
parts, un cop escoltada la Junta de Portaveus.
2. bis. Tant en els supòsits dels projectes de llei, com de les proposicions de llei,
en cap cas poden ser tramitades pel procediment de lectura única:
a) Les iniciatives que la seva naturalesa no ho aconselli o la seva formulació no
ho permeti.
b) Les matèries que són objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autonomia, de conformitat amb l’article 62.
c) El projecte de llei de pressupostos.
d) Les matèries que són objecte de creació o modificació tributària.
e) La reforma de l’Estatut d’Autonomia.
f) Les matèries, que per la seva naturalesa, afectin l’estructura institucional de la
Generalitat, llevat un acord per la unanimitat de la Cambra.
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet
a una sola votació.»
Esmena 2
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat

Article 135. Requisits
1. Un projecte de llei o una proposició de llei pot ésser tramitat directament i en
lectura única pel Ple del Parlament, només si la simplicitat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament amb
el vot favorable de tres quartes parts dels diputats.
2. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet
a una sola votació.
3. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives referides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.
Apartat 1
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 135 del Reglament del
Parlament de Catalunya

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Comissió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2
d’aquest Reglament.
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Apartat 2
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De modificació de l’esmena 5 de la Proposta de reforma del Reglament del
Parlament que modifica l’apartat 2 de l’article 135, que queda redactat de la
manera següent

2. Les proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris poden ésser
tramitades en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, d’acord amb
el que estableix l’apartat 1. Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició perquè sigui tramitada en lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la
proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article
111.2.
Apartat 3
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 135 del Reglament del Parlament de
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del
dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició
de Llei presentat. El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se
subjectarà a les normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran
a votació les esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.
Addició de nous apartats
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de
Catalunya

4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectura única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.
Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de
Catalunya

5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes
de llei i les Proposicions de Llei següents:
1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, prevista en l’article 132 del Reglament
2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.
3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Principis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment
legislatiu comú.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
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TEXT PRESENTAT

Article 138. La tramitació en comissió de les proposicions de
llei d’iniciativa legislativa popular i el debat subsegüent en el Ple
(modificació de l’apartat 1.d)

1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions següents:
a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament estableix per a les compareixences de les organitzacions i els grups socials en el procediment legislatiu, abans
que s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.
b) Proposar compareixences de persones i entitats en el tràmit a què fa referència
la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió
legislativa corresponent.
c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència
nomenada per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu però sense vot, en les reunions de la ponència.
2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple
comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, ha
de designar un representant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la
comissió. El representant i el suplent han d’ésser membres de la comissió promotora.
4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o
queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.

TEXT PRESENTAT

Article 158. Mocions (modificació de l’apartat 2)

1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva
posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar la
moció fins a les dotze del migdia del primer dilluns o del primer dia hàbil després del
dia en què es va substanciar la interpel·lació. Les mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden
presentar fins al dilluns de la setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.
3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.
4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al
qual pertany qui l’ha formulada, poden presentar-hi esmenes fins a una hora abans
de la sessió en què s’ha de tramitar. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.
5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest
reglament per a les propostes de resolució.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
De modificació i addició de l’Article 158

Article 158. Mocions
1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva
posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar
la moció fins el dilluns posterior al ple. Les mocions subsegüents a interpel·lacions
substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden presentar fins al dilluns de la setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.
3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.
4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al
qual pertany qui l’ha formulada, poden presentar-hi esmenes fins el mateix dilluns
de la setmana del ple en el qual s’ha de substanciar. Les esmenes que s’hi presenten
han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.
4 bis. Els grups parlamentaris poden acordar i registrar transaccions fins el
mateix moment de tancament del registre del dia abans de la substanciació de la
moció.
5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest
reglament per a les propostes de resolució.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 8 i el text
de la proposta amb el redactat següent:
«Article 158. Mocions
1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva
posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar
la moció fins a les dotze del migdia del primer dilluns de la setmana posterior a la
setmana en què s’ha substanciat la interpel·lació o, si aquest és festiu, del primer dia
hàbil següent. Les mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden presentar fins al dilluns de la
setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.
3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.
4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al
qual pertany qui l’ha formulada, hi poden presentar esmenes fins al mateix dilluns
de la setmana del ple en què s’ha de substanciar o del primer dia hàbil posterior si
aquell és festiu. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.
4 bis. Els grups parlamentaris poden presentar transaccions fins al mateix moment de tancament del Registre del dia hàbil anterior a la substanciació de la moció.
5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest
reglament per a les propostes de resolució.»
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ALTRES PROPOSTES DE REFORMA DEL REGLAMENT
Esmena de caràcter general
Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De modificació a tot l’articulat del Reglament

Adequar des d’una perspectiva no sexista la nomenclatura referida als càrrecs de
representació i del personal laboral i funcionari del Parlament.
Substituir per exemple:
Presidència per President
Secretari per Secretaria
Diputat per diputat i diputada
Lletrat per lletrat i lletrada
Etc.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una transacció consistent a introduir una referència
d’adaptació lingüística pel que fa a les denominacions referides a persones en l’esmena tècnica d’una nova disposició final (el text de la qual consta al final de l’informe) que autoritza la Mesa, perquè aprovi un text refós del Reglament, per a integrar
les modificacions introduïdes per aquesta reforma del Reglament. L’adaptació lingüística haurà de tenir en compte, com a mínim, la utilització de mots epicens i el
desdoblament de formes, si escau.

Article 6. Dret d’accés a la informació
Apartat 2
Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició de l’article 6.2

2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats, preferentment per via electrònica o per escrit, la informació demanada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 10.

Article 10. Dret d’accés directe a la informació
Apartat 2
Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De supressió d’una part del punt 2 de l’article 10

2. El personal que presta assistència a un grup parlamentari o a un membre del
Parlament en les actuacions davant l’Administració de la Generalitat i les altres entitats i organismes a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament.
Aquest personal només pot actuar acompanyant el diputat corresponent.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 11 i el
text de la proposta consistent a modificar l’apartat 2 de l’article 10 amb el redactat
següent:
«2. El personal que presta assistència a un grup parlamentari o a un membre
del Parlament en les actuacions davant l’Administració de la Generalitat i les altres
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entitats i organismes a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament
per la secretaria general del Parlament.»

Article 12. Drets econòmics i règim dels drets
Apartat 2
Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 12.2

2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats són fixades per la
Mesa, dins els límits de la consignació pressupostària corresponent i sense que mai
superin tres vegades el salari mínim interprofessional.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 12.

Article 25. Causes de suspensió
Addició de nous apartats
Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)

D’addició d’un punt 4t a l’article 25
4. La mera condició d’investigat en un procediment penal per part d’un òrgan
judicial de l’àmbit penal per un delicte de l’àmbit de corrupció política provocarà
immediatament la suspensió de la condició de diputat per un període de tres mesos. Finalitzat aquest període la Comissió de l’Estatut del Diputat resoldrà sobre la
pròrroga d’aquesta suspensió o sobre el seu alçament. En qualsevol moment que es
produeixi el dictat d’una resolució d’arxiu ferma d’aquest procediment, aquest fet
comportarà la recuperació automàtica de la plenitud de la condició de diputat prèviament suspès.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 13.

Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament
Apartat 3
Lletra f
Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició a l’article 37.3 lletra f

3. Corresponen a la Mesa les funcions següents:
f) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les
propostes de modificació que correspongui. En tot cas, respecte els serveis de neteja, manteniment i restauració aquests seran desenvolupats directament per personal
propi del Parlament no sent-ne possible l’adjudicació a un tercer.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 14.
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Article 48. Composició de les comissions
Addició de nous apartats
Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 48

5. En els treballs de les comissions hi poden participar especialistes, tècnics o
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament,
en nombre no superior al dels diputats.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 15 i el
text de la proposta consistent a addicionar un apartat 5 a l’article 48 amb el redactat
següent:
«5. En els treballs de les comissions els diputats poden ésser assistits per especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes, en un nombre no superior al dels
diputats, sense excedir en cap cas el nombre de dos assistents.»

Article 50. Vacants i substitucions dels membres de les meses
Apartat 4
Esmena 16
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió de l’article 50 punt 4 del reglament

4. Si un membre de la mesa és l’únic representant del seu grup en la comissió i
vol intervenir en el debat, el grup al qual pertany pot nomenar un altre diputat només perquè el substitueixi a la mesa mentre intervingui en el debat per a expressar
la posició del grup.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 16.

Article 51. Assistència i publicitat de les sessions
Apartat 2
Esmena 17
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de l’article 51 punt 2

2. Les sessions d’una comissió només poden ésser secretes si aquesta ho acorda
per majoria de dos terços, a iniciativa de la mesa respectiva, de tres grups parlamentaris o de la tercera part dels seus membres.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 17.

Article 54. Convocatòria i fixació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 18
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió a l’article 54 punt 3 de la coma que hi ha entre «la mesa
respectiva» i «i els portaveus de la comissió»

3. Les sessions de les comissions són desconvocades pel president de la comissió,
d’acord amb la mesa respectiva, i els portaveus de la comissió, bé a iniciativa del
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president, bé a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la comissió.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 18.

Addició de nous articles
Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’un nou article 55 bis

Article 55 bis Assistència i publicitat de les sessions
1. Les sessions dels grups de treball són públics.
2. Les sessions dels grups de treball només poden ésser secrets si aquests ho
acorden per majoria de dos terços, a iniciativa de la Mesa del Parlament, de tres
grups parlamentaris o de la tercera part dels seus membres.
3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les disposicions necessàries per a facilitar la presència a les sales on es té la sessió a les persones el treball o la responsabilitat de les quals ho requereix.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 19 i el
text de la proposta consistent a addicionar un nou article 55 bis amb el redactat següent:
«Article 55 bis. Assistència i publicitat de les sessions
1. Les sessions dels grups de treball són públiques.
2. Els grups de treball, a iniciativa de la mesa de la comissió, de tres grups parlamentaris o de la tercera part dels membres de la comissió, poden acordar per majoria de dos terços que les sessions no siguin públiques.
3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les disposicions necessàries per a facilitar l’assistència a les reunions dels grups de treball de les persones que hi siguin
requerides.»

Article 57. Sol·licitud de compareixença
Apartat 3
Esmena 20
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició a l’article 57 punt 3

3. Si l’acord no es pronuncia en sentit contrari, la mesa de la comissió pot decidir si la compareixença es desenvolupa en el ple de la comissió, o en una subcomissió, d’acord amb l’article 61. Així mateix també pot decidir que la compareixença es
tingui per videoconferència si les circumstàncies dels compareixents ho aconsellen.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 20.
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Article 58. Substanciació de les compareixences
Apartat 1
Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició a l’article 58.1

1. La compareixença comença amb la presentació dels compareixents a càrrec
del president de la comissió o de la subcomissió, el qual els dóna la paraula per un
temps màxim de trenta minuts, excepte que la Mesa de la Comissió n’estableixi una
altra durada, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després intervenen el grup o els grups que l’han sol·licitada, per un temps màxim de deu minuts, i, a
continuació, els altres grups parlamentaris, per un temps màxim de deu minuts, excepte
que la Mesa de la Comissió n’estableixi una altra durada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 21 i el
text de la proposta consistent a modificar l’apartat 1 de l’article 58 amb el redactat
següent:
«1. La compareixença comença amb la presentació dels compareixents a càrrec
del president de la comissió o de la subcomissió, el qual els dóna la paraula per un
temps màxim de trenta minuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una durada superior, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després intervenen el grup o els grups que l’han sol·licitada, per un temps màxim de deu minuts,
i, a continuació, els altres grups parlamentaris, per un temps màxim de deu minuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una durada superior. Els temps
màxims d’intervenció es poden reduir si ho estableix la mesa de la comissió, d’acord
amb els portaveus dels grups parlamentaris.»

Article 66. Comissions d’investigació
Addició de nous paràgrafs
Apartat 1
Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’Article 66 del Reglament del
Parlament de Catalunya

L’acord del Ple pel que s’acordi crear una comissió d’investigació haurà de delimitar el seu objectiu i abast, així com els continguts bàsics del Pla de Treball de la
Comissió d’Investigació.

Apartat 3
Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’Article 66 del Reglament del
Parlament de Catalunya

L’acord de creació d’una Comissió d’Investigació per aquest procediment haurà
de contenir al menys la concreció del seu objectiu i abast i els continguts bàsics del
Pla de Treball de la Comissió d’Investigació.
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Apartat 4
Esmena 24
GP de Ciutadans (1)
D’addició a l’article 66 que passa a tenir el següent redactat

4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar
i aprovar un pla de treball. En el cas de les comissions d’investigació que es creïn a
petició d’una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris, el pla de treball de la comissió haurà d’incloure les propostes realitzades pels grups parlamentaris que haguessin demanat la seva constitució o els grups parlamentaris als que
pertanyin la tercera part dels diputats que haguessin demanda la seva constitució.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 22.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 23, 24
i el text de la proposta a addicionar un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 66 amb
el redactat següent:
«3.[...] L’acord de creació de la comissió l’ha d’adoptar la Mesa del Parlament,
una vegada escoltada la Junta de Portaveus. Aquest acord ha de determinar l’objectiu i l’àmbit d’actuació de la comissió i el contingut bàsic del seu pla de treball, de
conformitat amb la proposta presentada pels diputats o els grups parlamentaris que
n’han demanat la creació.»

Article 67. Regulació de les compareixences davant les comissions
d’investigació
Apartats 1 i 4
Esmena 25
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i addició. D’addició a l’entrada de l’article 67.1 i de modificació de
l’article 67.4

1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es regeixen per les normes següents:
[...]
4. La comissió d’investigació pot acordar compareixences d’experts perquè aportin
la seva opinió sobre l’assumpte. Aquesta circumstància ha de constar explícitament
en l’acord de la Comissió i la compareixença i s’ha de substanciar pel procediment
que estableix l’article 58.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 25.

Article 70. Intergrup
Addició de nous apartats
Esmena 26
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició d’un nou punt 7 a l’article 70

7. Les sessions de treball dels intergrups podran públiques si així ho acorden la
majoria dels seus membres.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 26.
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Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les
sessions extraordinàries
Apartat 1
Esmena 27
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 1 de l’article 77 del Reglament

1. El Parlament es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de sessions, del
15 d’agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 27.

Article 80. Acta de les sessions
Apartat 1
Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició a l’article 80

1. S’ha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les comissions, la qual ha de
contenir una relació succinta de les persones que hi han intervingut i dels acords
adoptats, així com el detall de les votacions efectuades pels grups parlamentaris i
pels diputats si s’escau.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 28.

Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 29
GP Socialista (1)
De supressió i d’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat tercer de
l’article 81

«3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per
majoria absoluta de dues terceres parts.»
Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 81 del Reglament del Parlament de
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei.
Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs i respectant els drets dels diputats i dels
grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.
Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els tràmits reglamentaris, si s’acorda per unanimitat.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

56

BOPC 430
6 de juny de 2017

Esmena 31
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 81

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres del Parlament, i també ha d’ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una
llei o d’un pronunciament judicial. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha
d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat
de la renúncia explícita de tots els grups parlamentaris a exercir les facultats i drets
que poguessin ésser exercides en els tràmits reglamentaris no substanciats.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 29, 30 i 31.

Article 98. Votació pública per crida
Addició de nous apartats
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (7)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 98

2. Les votacions per a la investidura del president de la Generalitat, per a la moció de censura i per a la qüestió de confiança són sempre públiques per crida.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 32.

Article 103. Pròrroga dels terminis
Apartat 2
Esmena 33
GP de Junts pel Sí (8)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 103

2. Si s’ha acordat que un assumpte es tramiti pel procediment d’urgència, els terminis dels tràmits subsegüents només es poden prorrogar una vegada i per la meitat
del termini inicial.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 33.

Article 105. Declaració d’urgència
Apartat 1
Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’article 105.1

1. La Mesa del Parlament ha d’acordar que un assumpte es tramiti pel procediment d’urgència, si ho demanen el Govern, tres grups parlamentaris o una cinquena
part dels diputats.
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Esmena 35
GP de Ciutadans (3)
De modificació de tot l’article 105 que passa a tenir el següent redactat

Article 105. Declaració d’urgència
1. La Mesa del Parlament pot acordar que un assumpte es tramiti pel procediment d’urgència, si ho demanen fonamentadament el Govern, tres quartes parts dels
diputats.
2. Si s’acorda el procediment d’urgència per a un tràmit en curs, s’ha d’aplicar
als tràmits subsegüents.
3. La declaració d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis xats
amb caràcter ordinari.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 34 i 35.

Article 106. Publicacions oficials
Apartat 4
Esmena 36
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat quart de l’article 106

«4. El president del Parlament o d’una comissió, per raons d’urgència, pot ordenar que els documents a què es refereix l’apartat 3 que han d’ésser debatuts i votats
siguin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, llevat
del cas dels projectes i les proposicions de llei.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 36.

Article 115. Sol·licitud i tramitació
Apartat 2
Esmena 37
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició a l’article 115.2

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferentment per via presencial o
per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o la ponència tramitadora en el termini que estableixi la mesa de la comissió, que no pot
ésser superior a quinze dies. També es pot substanciar per escrit o per via electrònica si així ho determina la comissió. En ambdós casos les compareixences seran
públiques.

Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Ciutadans (6)
D’addició a l’article 115

3 bis. A excepció de motius excepcionals i fonamentats, la comissió haurà de procurar l’adopció i la substanciació de totes les propostes d’audiència realitzades pels
diferents grups parlamentaris. La Comissió ha de promoure la participació directa i
reforçar el caràcter instrumental de la col·laboració de la ciutadania, d’acord amb
el que estableix l’article 224 d’aquest Reglament.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 37.
El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 38.

Article 118. Informe de la ponència i dictamen de la comissió
Addició de nous apartats
Esmena 39
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
D’addició d’un nou punt 4 bis a l’article 118

4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar especialistes, tècnics o
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament,
en nombre no superior al dels diputats.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 39 i el
text de la proposta consistent a addicionar un nou apartat a l’article 118 amb el
redactat següent:
«4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar experts, tècnics o representants d’entitats, organitzacions i grups socials. Aquestes persones poden assistir a les reunions de les ponències i intervenir-hi d’acord amb els criteris que
estableixi la mateixa ponència. Els grups parlamentaris designen les persones que
poden assistir a les reunions de les ponències, el nombre de les quals no pot ésser
superior al dels diputats ponents del grup que assisteixi a la reunió.»

Article 120. Tramitació
Apartat 2
Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió de l’article 120.2

2. Les esmenes presentades han d’ésser congruents amb les conclusions i les
observacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i només es poden
referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen. Les esmenes han de
complir els requisits que estableix l’article 116.2; no obstant això, si les conclusions
del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries adverteixen de la inconstitucionalitat global del dictamen de la comissió, les esmenes poden proposar la retirada
del projecte o de la proposició de llei dictaminats. La Mesa del Parlament qualifica
la congruència de les esmenes presentades.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 40.

Article 126. Ponència redactora
Apartat 1
Esmena 41
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 126 que passa a tenir el següent redactat

1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i amb la reforma d’aquest Reglament, la Mesa del Parlament, sens perjudici del règim general de la iniciativa legislativa establert per l’article 109, sempre
que consti la voluntat favorable de tres quartes parts dels diputats de la cambra, pot
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junt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que designi la Mesa
del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots els grups parlamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en el termini de tres mesos,
al terme del qual s’entén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrroga atorgada expressament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 41.

Article 128. Presentació i tramitació
Apartat 3
Esmena 42
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació de l’article 128.3

3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de pressupostos habilitarà durant els 15 dies posteriors a l’admissió el debat de totalitat de
les seccions pressupostàries en sessions públiques convocades a les comissions que
corresponguin d’acord amb l’article 130 lletra a. Un cop substanciades ha d’obrir
dos períodes d’esmenes que s’inicien un cop celebrada la darrera de les sessions; un
període, d’una durada no inferior a deu dies naturals, per a presentar les esmenes a
la totalitat, i un altre període, d’una durada no inferior als vint dies naturals, per a
presentar les esmenes a l’articulat i als estats de despeses.

Apartat 4
Esmena 43
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició a l’article 128.4

4. Les esmenes al projecte de llei de pressupostos, siguin a l’articulat o a l’estat
de despeses, que comporten augment de crèdit en algun concepte només són admeses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora una baixa
d’una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l’estat de despeses del
mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en
depenen.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 42 i el
text de la proposta consistent a addicionar un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article
128 amb el redactat següent:
«3. [...]
La Mesa ha d’habilitar, dins els set primers dies del termini de presentació d’esmenes a la totalitat, un període perquè cada conseller comparegui davant la comissió que correspongui, per a informar sobre el contingut del pressupost de cada departament i dels organismes i entitats que en depenen.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 43 i el
text de la proposta consistent a modificar l’apartat 4 de l’article 128.
«4. Les esmenes a qualsevol article o disposició o a l’estat de despeses del projecte de llei de pressupostos que comporten augment de crèdit en algun concepte només
són admeses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora
una baixa d’una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l’estat de
despeses del mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.»
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La Ponència també recomana, per congruència amb la transacció de l’esmena 42,
la modificació de la lletra b de l’article 130 amb el redactat següent:
«Article 130. El debat de totalitat de les seccions pressupostàries
[...]
b) La sessió de cada comissió s’inicia amb la presentació de les esmenes a la totalitat per part dels grups parlamentaris que n’hagin presentat. Poden intervenir per
defensar-les per un temps màxim de quinze minuts cada un. Als efectes del debat,
es considera que el pressupost del departament inclou també el dels organismes, les
entitats i les empreses que en depenen.
[...]»

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De supressió i addició de l’article 137

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
1. El debat de totalitat de la proposició de llei d’iniciativa legislativa popular ha
de tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha
assolit el nombre de signatures vàlides necessari per a la tramitació parlamentària
de la proposició de llei. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió promotora les dates d’inici i de finiment del termini.
1 bis. Els grups parlamentaris no podran presentar esmenes a la totalitat als debats de les proposicions de llei d’iniciatives legislatives populars.
2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix entre períodes ordinaris de
sessions, el debat de totalitat ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari del període de sessions següent.
3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix quan el Parlament està dissolt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la Mesa del Parlament,
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esmenes a la totalitat.
4. El debat de totalitat comença per la presentació de la proposició de llei a càrrec d’un o més membres de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
per un temps de quinze minuts. Si intervé més d’un membre, el temps d’intervenció
es divideix entre ells.
5. El representant de la comissió promotora, si en el debat es defensen esmenes a
la totalitat, té dret a intervenir després que ho hagin fet els grups parlamentaris que
han presentat esmenes. Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir després que ho hagi fet el representant de la comissió promotora.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 44.

Article 157. Presentació i substanciació
Apartat 2
Esmena 45
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició a l’article 157

2. Les interpel·lacions s’han de presentar per escrit a la Mesa del Parlament i
s’han de referir als motius i als propòsits del capteniment del Govern en qüestions de
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política general que siguin competència d’algun o d’alguns dels seus departaments,
i han de determinar-ne l’objecte o l’abast material.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 45.

Article 175. Personació en els conflictes de competència
Esmena 46
GP de Junts pel Sí (9)
De supressió de l’article 175

Article 175. Personació en els conflictes de competència
1. El Ple del Parlament, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, mitjançant una resolució, pot acordar:
a) Personar-se en els conflictes de competència a què fa referència l’article 161.1.c
de la Constitució espanyola.
b) Encomanar al Govern de la Generalitat que comparegui en els conflictes de
competència a què fa referència l’article 161.1.c de la Constitució espanyola.
2. La proposta de resolució perquè el Govern comparegui en els conflictes de
competència ha d’ésser subscrita per un grup parlamentari o per cinc membres del
Parlament i s’ha de presentar dins els vint dies següents de la publicació o la comunicació de la disposició, la resolució o l’acte que es considerin mancats de competència, o dins els vint dies següents d’haver-se produït un acte concret d’aplicació
mancat de competència.
3. Les propostes de resolució a què es refereix l’apartat 1 han d’especificar amb
claredat els preceptes de la disposició, o els punts de la resolució o de l’acte amb
vici d’incompetència, i les disposicions legals o constitucionals de les quals resulta
la manca de competència. Les propostes de resolució poden ésser objecte d’esmena
i sempre han d’ésser tramitades en sessió plenària, pel procediment que estableixen
els articles 164 i 165, en el termini de vint dies a comptar de l’admissió a tràmit.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 46.

Article 178. Debat de l’informe anual
Apartat 4
Esmena 47
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
De supressió i addició

4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al Parlament són
tramitats d’acord amb el procediment establert pels apartats 1 i 2 exclusivament en
la Comissió del Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o el Ple segons la Mesa determini, considerada la naturalesa de l’informe i escoltada la Junta
de Portaveus.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 47 amb la introducció d’una esmena tècnica amb el redactat següent:
«4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al Parlament són
tramitats d’acord amb el procediment establert pels apartats 1 i 2 en la Comissió del
Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o el Ple segons la Mesa determini d’acord amb la Junta de Portaveus, en funció de la naturalesa de l’informe.»
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Títol IV. Del funcionament del Parlament
Addició d’un nou capítol VI bis
Esmena 48
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
D’addició d’un nou capítol VI bis

Capítol VI bis
Les relacions del Parlament amb el mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau
Article 179 bis. Compareixença al Ple del mecanisme català de prevenció i lluita
contra la corrupció i el frau
1. Anualment compareixerà davant del Ple un representant del mecanisme català
de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau. El debat s’ajusta al procediment
següent: s’inicia amb una exposició del representant del mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau on haurà d’exposar l’anàlisi de la situació de la lluita contra la corrupció i el frau durant l’any anterior a Catalunya, les
tasques dutes a terme pel mecanisme durant aquest període i el seu programa anual
d’activitats per a l’exercici següent; tot seguit, pot intervenir un representant de cadascun dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del grup respecte a la
situació de la lluita contra la corrupció i el frau i la tasca duta a terme pel mecanisme, per un temps màxim de quinze minuts. La presidència, a sol·licitud del representant del mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau o d’un
grup parlamentari, pot obrir un nou torn d’una duració màxima de deu minuts. Amb
motiu d’aquest debat es poden presentar propostes de resolució.
2. Una representació del mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, a petició pròpia, pot comparèixer davant la Comissió d’Afers Institucionals, o aquella que n’assumeixi les competències, en una sessió informativa.
A aquest mateix objecte, la Comissió també en pot acordar la compareixença.

Addició de nous articles
Esmena 49
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
D’addició d’un article 187 bis

1. Un cop l’any la fiscalia en cap i els responsables del Tribunal Superior de
Justícia han de presentar en la Comissió que es consideri adient un informe corresponent a l’any anterior que reculli el nombre d’investigacions i de causes judicials
obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya, els recursos destinats i els resultats
obtinguts en termes d’esclariment, reparació i garanties de no-repetició.
2. També el director de l’Oficina Antifrau compareixerà anualment a la Comissió
que es consideri adient per presentar un informe corresponent a l’any anterior que
reculli el nombre d’investigacions de l’Oficina i de causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya arran de les tasques d’investigació d’aquesta Oficina, els recursos destinats i els resultats obtinguts en termes d’esclariment, reparació
i garanties de no-repetició.
3. També els responsables de tresoreria i finançament dels partits polítics amb representació parlamentària compareixeran anualment a la Comissió d’Afers Institucionals per explicar i donar compte dels seus comptes anuals i fonts de finançament.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 48, 49
i el text de la proposta consistent a addicionar un nou capítol V amb la denominació
«prevenció i lluita contra la corrupció i el frau» al títol VI del Reglament, integrat
per dos nous articles 221 bis i 221 ter amb el redactat següent:
«Article 221 bis. Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el
frau
1. El Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau donarà
trasllat anualment d’un informe sobre les tasques realitzades i sobre les seves conclusions a la Comissió d’Afers Institucionals, o aquella que n’assumeixi les competències.
2. En el marc d’aquesta Comissió i dins dels trenta dies de la recepció de l’informe s’inclourà un punt a l’ordre del dia a efectes que pugui intervenir un representant
de cadascun dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del grup respecte
a la situació de la lluita contra la corrupció i el frau i la tasca duta a terme pel Mecanisme, per un temps màxim de quinze minuts. Amb motiu d’aquest debat es poden
presentar propostes de resolució.
3. Si el Govern ho sol·licita podrà comparèixer-ne una representació amb torn
d’intervenció prèvia als grups sense límit de temps per donar compte de la seva posició respecte de la lluita contra la corrupció i el frau.»
«Article 221 ter. Compareixences sobre la prevenció i lluita contra la corrupció
i el frau
1. El Parlament, per acord de la comissió competent en la matèria, pot demanar la compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i del fiscal en cap de Catalunya perquè informin sobre les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya durant l’any anterior, i
sobre llurs resultats pel que fa a l’aclariment, les reparacions i les garanties de no
reiteració.
2. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha de comparèixer anualment
davant la comissió competent en la matèria per a presentar la memòria que estableix la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Aquesta memòria ha d’incloure la
informació relativa a les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i
frau fiscal com a conseqüència de les actuacions de l’Oficina, i llurs resultats pel que
fa a l’aclariment dels fets, les reparacions i les garanties de no reiteració.»
La Ponència també recomana l’addició un nou article 187 bis amb la redacció
següent:
«Article 187 bis. Compareixences dels responsables econòmics i financers dels
partits polítics
Els responsables econòmics i financers dels partits polítics amb representació
parlamentària poden demanar de comparèixer davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes per a informar dels comptes i de les fonts de finançament anuals de llurs
partits. Aquesta compareixença s’ha de substanciar en la tramitació de l’informe
anual de la Sindicatura de Comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics
i de les associacions i fundacions vinculades.»
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Article 207. Obligacions de transparència
Apartat 1
Addició de noves lletres
Esmena 50
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 207 que passa a tenir següent
el redactat

g) Els pronunciaments judicials en què s’hagi constatat la lesió dels drets fonamentals dels diputats o dels ciutadans als que representen per les decisions, acords
o actes dels diferents òrgans de la cambra.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 50.

Article 214. Silenci positiu
Apartat 1
Esmena 51
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació de l’article 214 apartat primer

1. Si el Parlament no resol ni notifica la seva decisió en el termini de trenta dies
a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’accés a la informació pública, aquesta s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada
informació.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 51.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 52
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
D’addició d’una nova disposició addicional

En les comunicacions, declaracions i treballs realitzats en el si del Parlament es
vetllarà per la utilització d’un llenguatge no sexista.
En la mesura del possible.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 52.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

65

BOPC 430
6 de juny de 2017

Disposicions finals
Primera
Esmena 53
GP de Ciutadans (8)
De supressió de la disposició final primera

Primera. Reformes del Reglament
Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels
articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 54
GP de Junts pel Sí (11)
D’addició d’una disposició final

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 53.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 54 i el
text de la proposta amb el redactat següent:
«Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta reforma del Reglament del Parlament entra en vigor l’endemà d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica consistent a addicionar
una nova disposició final amb el redactat següent:
«Disposició final. Text refós
S’autoritza la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, perquè aprovi un text refós del Reglament del Parlament, que ha d’integrar les modificacions
introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització inclou la facultat d’harmonitzar els
textos objecte de reforma, inclosa l’adaptació lingüística pel que fa a les denominacions
referides a persones, i la de reordenar la numeració dels títols, els capítols, les seccions i
els articles del text resultant, si escau.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Roger Torrent i Ramió i Jordi Turull i Negre; Carlos Carrizosa Torres i José
María Espejo-Saavedra Conesa; Ferran Pedret i Santos i David Pérez Ibáñez; Joan
Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco Rabell; Alejandro Fernández Álvarez i
María José García Cuevas; Anna Gabriel i Sabaté i Benet Salellas i Vilar
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de
Maltractaments Infantils
250-00974/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60284 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 01.06.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60284)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Integrar el Registre de Maltractament Infantil en l’únic sistema d’informació a la
infància i regular l’accés per a tots els Departaments implicats. Elaborar i presentar
un calendari per a la seva implementació i implementar-los en un termini màxim de
4 mesos des de l’aprovació de la resolució.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió

3. Presentar en seu parlamentària, en el període màxim de quatre mesos des de
l’aprovació de la present resolució, un informe de funcionament dels hospitals on
hagi estat implantat el RUMI fins ara y hacer constar en dicho informe la justificación sobre la demora de más de 10 años para su implantación y, por consiguiente, el
no cumplimiento de la Orden 276/2007 de la Generalitat de Cataluña.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància
respon»
250-00975/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60285 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 01.06.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60285)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

3. Fer difusió als centres educatius i a tot l’alumnat així com facilitar als centres
educatius documents per informar a les famílies sobre aquest servei.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

4. Publicar a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
la memòria de l’any 2016 d’aquest servei antes de finalizar el segundo trimestre del
2017.
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Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran
al monestir de Montserrat
250-00992/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60672; 60710).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al
Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya
250-00993/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60673; 60711).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit del treball
250-00994/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60712).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
250-00995/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60713).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60714).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit econòmic
250-00997/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60715).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit de la salut
250-00998/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60716).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la
província de Tarragona relatives als centres educatius amb mòduls
prefabricats i al personal especialitzat en trastorns de l’espectre
autista
250-00999/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60717).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona relatives a residències per a gent gran i a centres
d’atenció a infants
250-01000/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60718).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit de la cultura
250-01001/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60720).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60719).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província
de Tarragona en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el
medi ambient
250-01003/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60721).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc
per a la policia portuària de Barcelona i Tarragona
250-01004/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60722).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de
trobada familiar
250-01005/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60723).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60724).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de
l’import de les prestacions per dependència
250-01007/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60725).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent
gran de Llançà
250-01008/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60674; 60726).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a
l’aeroport i l’increment de viatgers de la línia 9 del metro
250-01009/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60727).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estudi d’un accés ferroviari a la
terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01010/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60728).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60675; 60729).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació
de Necessitats Socials
250-01012/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60676; 60730).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament
primerenc de la tartamudesa
250-01013/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60731).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de
coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa
250-01014/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60732).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a
Veneçuela
250-01015/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60677; 60733).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de
comptadors intel·ligents
250-01016/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60678; 60734).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels treballadors del
sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01017/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60679; 60735).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses, a
Ripoll
250-01018/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60680; 60736).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60737).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60681; 60738).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60682; 60739).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola
Sala i Badrinas, de Terrassa
250-01022/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60683; 60740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici definitiu de
l’Escola La Serreta, de Santpedor
250-01023/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60684; 60741).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la garantia de la seguretat dels usuaris
del Centre de Formació d’Adults Francesc Layret, de Barcelona
250-01024/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60685; 60742).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60686; 60743).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de
la dieta sense gluten
250-01026/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60744).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 60687).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la
democratització de l’energia en un model cent per cent renovable en
l’horitzó del 2050
250-01028/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 60688).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de
l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60745).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis i
millores relatius a la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60746).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de
Barcelona
250-01031/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60689; 60747).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60690; 60748).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el programa contra l’assetjament
escolar «Aquí prou bullying»
250-01033/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60691; 60749).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a
l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60750).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb
trastorn de l’espectre autista
250-01035/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60692; 60751).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions
plenàries del Parlament
250-01036/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60693; 60752).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de dos diputats
234-00049/11 i 234-00128/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 36, 31.05.2017, DSPC-P 67

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de maig de 2017, ha estudiat
el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.2 del
Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

Una vegada examinades les noves dades declarades per la diputada Rosa Maria
Ibarra Ollé relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg.
55457), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la
situació de compatibilitat la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé (tram. 234-00049/11).
Una vegada examinades les noves dades declarades pel diputat Carlos Sánchez
Martín relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg.
59759), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la
situació de compatibilitat del diputat Carlos Sánchez Martín (tram. 234-00128/11).
Palau del Parlament, 31 de maig de 2017
El secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials
i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre l’avaluació de la coordinació per a detectar la malnutrició
infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departaments
de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció,
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
354-00170/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 60055).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 31.05.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre els motius i les circumstàncies de la citació
i l’interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
354-00177/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 60959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 31.05.2017.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de
l’Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials
i Famílies, perquè informi sobre la situació de les persones amb
deteriorament cognitiu lleu
356-00676/11
SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 60902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 31.05.2017.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Seguretat
Interior davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius
i les circumstàncies de la citació i l’interrogatori de dues persones
citades a comparèixer davant la Comissió d’Investigació sobre
l’Operació Catalunya
356-00677/11
SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 60958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 31.05.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius i
les circumstàncies de la citació i l’interrogatori de dues persones
citades a comparèixer davant la Comissió d’Investigació sobre
l’Operació Catalunya
356-00678/11
SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 60960).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 31.05.2017.
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79

BOPC 430
6 de juny de 2017

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència d’una representació del col·lectiu Marea
Granate amb relació al Projecte de llei del procediment de votació
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00379/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 30.05.2017.

Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, president de
Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei del procediment
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a
l’estranger
353-00382/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 30.05.2017.

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert,
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de
Madrid, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00383/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de
ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació
al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00384/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .
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Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències
polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte
de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l’estranger
353-00385/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, expert en
ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a
l’estranger
353-00386/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, expert en ciències
polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00388/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Clara Riba, experta en ciències
polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00390/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .
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Compareixença en ponència de Joan Font Fàbregas, expert en
ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a
l’estranger
353-00391/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, en representació
d’Acció per la Democràcia, amb relació al Projecte de llei del
procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes
residents a l’estranger
353-00393/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017, DSPC-C .

Compareixença d’una representació del Consell d’Assemblees
Exteriors de Catalunya de l’Assemblea Nacional Catalana davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’experiència
dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments
electorals
357-00371/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017.

Compareixença d’una representació de la Comissió Internacional
de l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers
Institucionals per a informar sobre l’experiència dels catalans que
viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
357-00372/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», tinguda el
30.05.2017.
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Compareixença d’una representació de la Federació Internacional
d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Afers Institucionals per a
informar sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb
relació als procediments electorals
357-00373/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 30.05.2017.
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